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15. sz. JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 

22. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

118/2014.(IX.22.) számú határozat  Jegyzőkönyvvezető személyének 

elfogadása 

 

119/2014.(IX.22.) számú határozat Napirendi pontok elfogadása 

 

120/2014. (IX.22.) számú határozat  A helyi önkormányzatok rendkívüli 

támogatására vonatkozó igény 

benyújtásáról 

 

121/2014. (IX.22.) számú határozat  Feltételes auditori szerződés megkötése 

a KEOP – 2014-4.10.0/F pályázati 

konstrukció keretében a Tiszagyendai 

Általános Iskola épületének energetikai 

fejlesztése című projekt megvalósítása 

érdekében 

 

122/2014. (IX.22.) számú határozat  Feltételes műszaki ellenőri szerződés 

megkötése a KEOP – 2014-4.10.0/F 

pályázati konstrukció keretében a 

Tiszagyendai Általános Iskola 

épületének energetikai fejlesztése című 

projekt megvalósítása érdekében 

 

123/2014. (IX.22.) számú határozat Feltételes szerződés megkötése 

nyilvánossági feladatok ellátásra a 

KEOP – 2014-4.10.0/F pályázati 

konstrukció keretében a Tiszagyendai 

Általános Iskola épületének energetikai 

fejlesztése című projekt megvalósítása 

érdekében 

 

124/2014. (IX.22.) számú határozat  Kiviteli tervek és záró audit 

elkészítésére feltételes szerződés 

megkötése a KEOP – 2014-4.10.0/F 

pályázati konstrukció keretében a 

Tiszagyendai Általános Iskola 
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épületének energetikai fejlesztése című 

projekt megvalósítása érdekében 

 

125/2014. (IX.22.) számú határozat  Napkollektor rendszer kiépítésére 

feltételes vállalkozói szerződés 

megkötése a KEOP – 2014-4.10.0/F 

pályázati konstrukció keretében a 

Tiszagyendai Általános Iskola 

épületének energetikai fejlesztése című 

projekt megvalósítása érdekében 

 

126/2014. (IX.22.) számú határozat  Kondenzációs kazán beépítésére és 

külső nyílászáró cserére feltételes 

vállalkozói szerződés megkötése a 

KEOP – 2014-4.10.0/F pályázati 

konstrukció keretében a Tiszagyendai 

Általános Iskola épületének energetikai 

fejlesztése című projekt megvalósítása 

érdekében 

 

127/2014. (IX.22.) számú határozat  Hőszigetelésre feltételes vállalkozói 

szerződés megkötése a KEOP – 2014-

4.10.0/F pályázati konstrukció 

keretében a Tiszagyendai Általános 

Iskola épületének energetikai fejlesztése 

című projekt megvalósítása érdekében 

 

128/2014. (IX.22.) számú határozat  Nyílászáró beszerzésre feltételes 

vállalkozói szerződés megkötése a 

KEOP – 2014-4.10.0/F pályázati 

konstrukció keretében a Tiszagyendai 

Általános Iskola épületének energetikai 

fejlesztése című projekt megvalósítása 

érdekében 

 

129/2014. (IX.22.) számú határozat Projektmenedzsment ellátására 

feltételes vállalkozói szerződés 

megkötése a KEOP – 2014-4.10.0/F 

pályázati konstrukció keretében a 

Tiszagyendai Általános Iskola 

épületének energetikai fejlesztése című 

projekt megvalósítása érdekében 

 

130/2014. (IX.22.) számú határozat  A helyi önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatás igénybevételéről 

 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

……………………………………………………………………………. 
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15. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2014. szeptember 22-én megtartott soron kívüli 

Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.  

 

Pisók István polgármester: Köszönt mindenkit a soron kívüli testületi ülésükön. 

Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Piroskát 

javasolja. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a jegyzőkönyvvezető személyével, 

kézfelnyújtással szavazzon.  

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta Kovács Piroskát 

jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

118/2014.(IX.22.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Piroskát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását kéri. 

Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.  

 

119/2014.(IX.22.) számú határozat 

 

- Napirendi pontok elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: Rendkívüli önkormányzati támogatás iránt kérelem benyújtása 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy 2014. szeptember 30-ig lehetősége van 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának pályázatot benyújtani rendkívüli önkormányzati 

támogatásra. A megpályázható összeget még nem tudni, az a kitöltést követően lesz ismeretes, 

nagyságrendileg körülbelül 5 – 6 millió forintról lehet szó. Megkérdezi, hogy kérdés, 

vélemény, hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel kérdés, vélemény, 

hozzászólás nem volt, elfogadásra javasolja a rendkívüli önkormányzati támogatásra való 

pályázat benyújtását, mint határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással 

szavazzon. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 

határozati javaslatot. 

 

120/2014. (IX.22.) számú határozat 

 

- A helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról - 
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Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok rendkívüli 

támogatására vonatkozó igény benyújtásával kapcsolatosan az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1.  A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 

törvény 4. melléklete 1. pont IV. alpontja alapján, valamint a megyei önkormányzati 

tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 

szóló 7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be rendkívüli önkormányzati 

támogatás elnyerése érdekében.   

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy tegyen intézkedést a pályázati anyag elkészítésére, 

benyújtására és egyben felhatalmazza a pályázathoz szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: 2014. szeptember 30.      

Felelős: Pisók István polgármester, Balogh Henrietta aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Magyar Államkincstár Szolnok 

2.) Pisók István polgármester helyben 

3.) Balogh Henrietta aljegyző helyben 

4.) irattár 

 

Második napirendi pont: KEOP – 2014-4.10.0/F kódszámú pályázat benyújtása érdekében 

feltételes vállalkozói szerződések megkötése. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a múltkori testületi ülésen már tárgyalták az 

iskolai pályázatot, mely a hőszigetelésről, nyílászáró cserérről, napkollektor beszerzésről szól. 

Ahhoz, hogy a pályázat beadható legyen, mellékelni kell feltételes szerződéseket, melyek 

akkor és csakis akkor lesznek hatályosak, amennyiben a támogatás a Nemzeti 

Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft-től elnyerésre kerül. Ehhez több 

határozati javaslatot kell elfogadni a mellékletben kiküldötteknek megfelelően. 

Megkérdezem, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a napirendi ponthoz, feltételes 

vállalkozói szerződésekhez kapcsolódóan. Amennyiben nincs, haladjunk sorba a 

szerződésekkel. Elsőként a feltételes auditori szerződés kerüljön elfogadásra. Megkérdezi, 

hogy mindenki egyetért-e a mellékletben található feltételes auditori szerződés megkötésével. 

Amennyiben igen, kérem kéz feltartással szavazzanak. Megállapítom, hogy a Képviselő-

testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 

 

121/2014. (IX.22.) számú határozat 

 

- Feltételes auditori szerződés megkötése a KEOP – 2014-4.10.0/F pályázati 

konstrukció keretében a Tiszagyendai Általános Iskola épületének energetikai 

fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékletben 

szereplő feltételes auditori szerződést köti bruttó 1.950.000.- Ft összegben a KEOP – 2014-

4.10.0/F pályázati konstrukció keretében a Tiszagyendai Általános Iskola épületének 

energetikai fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében. 
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Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy az auditori díj 

minden esetben a pályázatba kell, hogy beépítésre kerüljön, Tiszagyenda Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete ahhoz önerőt nem biztosít. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

feltételes auditori szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) KEBAN Épületgépészeti Tervező és Szolgáltató Bt. 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Pisók István polgármester: A következő szerződés a műszaki ellenőri feladatok ellátásáról 

szól. Erre is mindenképpen szükség van a pályázat beadásához. Ezt a feladatot a Via Credit 

Kft. végzi bruttó 682.500.- Ft megbízási díjért. Megkérdezi, hogy mindenki egyetért-e a 

mellékletben található feltételes műszaki ellenőri feladatok ellátáshoz kapcsolódó szerződés 

megkötésével. Amennyiben igen, kérem kéz feltartással szavazzanak. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 

 

122/2014. (IX.22.) számú határozat 

 

- Feltételes műszaki ellenőri szerződés megkötése a KEOP – 2014-4.10.0/F 

pályázati konstrukció keretében a Tiszagyendai Általános Iskola épületének 

energetikai fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékletben 

szereplő feltételes műszaki ellenőri szerződést köti bruttó 682.500.- összegben a KEOP – 

2014-4.10.0/F pályázati konstrukció keretében a Tiszagyendai Általános Iskola épületének 

energetikai fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a műszaki ellenőri díj 

minden esetben a pályázatba kell, hogy beépítésre kerüljön, Tiszagyenda Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete ahhoz önerőt nem biztosít. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

feltételes műszaki ellenőri szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Via Credit kft. Budapest 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
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3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Pisók István polgármester: A következő szerződés a nyilvánossági feladatok biztosításáról 

szól. Ezt a feladatot szintén a Via Credit Kft. végzi majd nyertes pályázat esetén bruttó 

325.000.- Ft-ért. Megkérdezi, hogy mindenki egyetért-e a mellékletben található feltételes 

nyilvánossági feladatok biztosításáról szóló szerződés megkötésével. Amennyiben igen, 

kérem kéz feltartással szavazzanak. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 

 

123/2014. (IX.22.) számú határozat 

 

- Feltételes szerződés megkötése nyilvánossági feladatok ellátásra a KEOP – 2014-

4.10.0/F pályázati konstrukció keretében a Tiszagyendai Általános Iskola 

épületének energetikai fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékletben 

szereplő feltételes szerződést köti nyilvánossági feladatok biztosítására bruttó 325.000.- Ft 

összegben a KEOP – 2014-4.10.0/F pályázati konstrukció keretében a Tiszagyendai Általános 

Iskola épületének energetikai fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a nyilvánossági 

feladatok biztosításáért járó díj minden esetben a pályázatba kell, hogy beépítésre kerüljön, 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ahhoz önerőt nem biztosít. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

nyilvánossághoz kapcsolódó szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Via Credit kft. Budapest 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

 

Pisók István polgármester: A következő szerződés a kiviteli tervek és a záró audit 

elkészítéséről szól. Erre is mindenképpen szükség van a pályázat beadásához. Ezt a feladatot a 

KEBAN Bt. végzi bruttó 2.317.500.- Ft megbízási díjért. Megkérdezi, hogy mindenki 

egyetért-e a mellékletben található feltételes kiviteli tervek és záró audit elkészítéséhez 

kapcsolódó szerződés megkötésével. Amennyiben igen, kérem kéz feltartással szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 

határozati javaslatot. 

 

124/2014. (IX.22.) számú határozat 
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- Kiviteli tervek és záró audit elkészítésére feltételes szerződés megkötése a KEOP 

– 2014-4.10.0/F pályázati konstrukció keretében a Tiszagyendai Általános Iskola 

épületének energetikai fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékletben 

szereplő feltételes szerződést köti a kiviteli tervek és záró audit elkészítésére bruttó 

2.317.500.- Ft összegben a KEOP – 2014-4.10.0/F pályázati konstrukció keretében a 

Tiszagyendai Általános Iskola épületének energetikai fejlesztése című projekt megvalósítása 

érdekében. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a kiviteli tervek és a 

záró audit elkészítéséért járó díj minden esetben a pályázatba kell, hogy beépítésre kerüljön, 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ahhoz önerőt nem biztosít. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

kiviteli tervek és a záró audit elkészítéséhez kapcsolódó aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) KEBAN Kft. Budapest 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a negyedik szerződés a napkollektor rendszerről 

szól. 4 darab napkollektor kerül nyertes pályázat esetén az iskola épületére. Megkérdezi, hogy 

ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása. Amennyiben nincs, 

javasolja elfogadásra azt, hogy feltételes vállalkozói szerződés kerüljön megkötésre 

napkollektor rendszer beépítésére Szűcs Attila egyéni vállalkozóval bruttó 2.286.000.- Ft 

összegben. Kéri, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 

 

125/2014. (IX.22.) számú határozat 

 

- Napkollektor rendszer kiépítésére feltételes vállalkozói szerződés megkötése a 

KEOP – 2014-4.10.0/F pályázati konstrukció keretében a Tiszagyendai Általános 

Iskola épületének energetikai fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékletben 

szereplő feltételes szerződést köti napkollektor rendszer kiépítésére bruttó 2.286.000.- Ft 

összegben a KEOP – 2014-4.10.0/F pályázati konstrukció keretében a Tiszagyendai Általános 

Iskola épületének energetikai fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a napkollektor 

rendszer kiépítéséért járó díj minden esetben a pályázatba kell, hogy beépítésre kerüljön, 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ahhoz önerőt nem biztosít. 
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Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

feltételes napkollektor rendszer kiépítéséhez kapcsolódó vállalkozói szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Szűcs Attila E.V. Tápiószele 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy az ötödik szerződés a kondenzációs kazán 

beépítéséről és külső nyílászárók beépítéséről szól. Több radiátor szelep és egyéb alkatrészek 

is kicserélésre kerülnek, valamint külső nyílászárók is beépítésre kerülnek nyertes pályázat 

esetén. Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, véleménye, 

hozzászólása. Amennyiben nincs, javasolja elfogadásra azt, hogy feltételes vállalkozói 

szerződés kerüljön megkötésre kondenzációs kazán beépítésére és külső nyílászáró 

beépítésére Szűcs Attila egyéni vállalkozóval bruttó 4.093.148.- Ft összegben. Kéri, aki ezzel 

egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag 

elfogadta a határozati javaslatot. 

 

126/2014. (IX.22.) számú határozat 

 

- Kondenzációs kazán beépítésére és külső nyílászáró cserére feltételes vállalkozói 

szerződés megkötése a KEOP – 2014-4.10.0/F pályázati konstrukció keretében a 

Tiszagyendai Általános Iskola épületének energetikai fejlesztése című projekt 

megvalósítása érdekében – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékletben 

szereplő feltételes vállalkozó szerződést köti kondenzációs kazán beépítésére és külső 

nyílászáró beépítésére bruttó 4.093.148.- Ft összegben a KEOP – 2014-4.10.0/F pályázati 

konstrukció keretében a Tiszagyendai Általános Iskola épületének energetikai fejlesztése 

című projekt megvalósítása érdekében. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a kondenzációs kazán 

beépítéséért és a külső nyílászáró csere beépítéséért járó díj minden esetben a pályázatba kell, 

hogy beépítésre kerüljön, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ahhoz 

önerőt nem biztosít. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

feltételes vállalkozói szerződés megkötésére kondenzációs kazán beépítésére és külső 

nyílászáró – csere beépítésére kapcsolódó vállalkozói szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

A határozatról értesül: 
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1.) Szűcs Attila E.V. Tápiószele 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a hatodik szerződés a hőszigetelésről szól. Ezt 

egy helyi vállalkozóval tervezzük elvégeztetni, a Héder Bt-vel. Az utólagos külső homlokzati 

hőszigetelés és a padlás hőszigetelése valósulna meg a pályázatból nyertes pályázat esetén. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása. 

Amennyiben nincs, javasolja elfogadásra azt, hogy feltételes vállalkozói szerződés kerüljön 

megkötésre hőszigetelésre a Héder Általános és Szolgáltató Bt-vel bruttó 9.659.579.- Ft 

összegben. Kéri, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 

 

127/2014. (IX.22.) számú határozat 

 

- Hőszigetelésre feltételes vállalkozói szerződés megkötése a KEOP – 2014-4.10.0/F 

pályázati konstrukció keretében a Tiszagyendai Általános Iskola épületének 

energetikai fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékletben 

szereplő feltételes vállalkozó szerződést köti hőszigetelésre bruttó 9.659.579.- Ft összegben a 

KEOP – 2014-4.10.0/F pályázati konstrukció keretében a Tiszagyendai Általános Iskola 

épületének energetikai fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a hőszigetelésért járó 

díj minden esetben a pályázatba kell, hogy beépítésre kerüljön, Tiszagyenda Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete ahhoz önerőt nem biztosít. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

feltételes vállalkozói szerződés megkötéséhez kapcsolódó hőszigetelési munkák elvégzését 

tartalmazó vállalkozói szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Héder Bt. Tiszagyenda 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a hetedik szerződés a nyílászáró beszerzésről 

szól. Összesen 63 db nyílászáró kerül beszerzésre nyertes pályázat esetén a Laboncz Kft-től. 

Nagyon szép munkát végeznek, ők készítették az ablakokat, ajtókat az óvodába valamint a 

zöldségfeldolgozó üzem utcafronti ablakai is onnan valók. Ez referenciamunka már nekünk.  

A nyílászárók díja bruttó 10.157.200.- Ft lenne majd. Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan 

van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása. Amennyiben nincs, javasolja elfogadásra 

azt, hogy feltételes vállalkozói szerződés kerüljön megkötésre nyílászáró beszerzésre a 
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Laboncz Kft-vel bruttó 10.157.200.- Ft összegben. Kéri, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással 

szavazzon. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozati 

javaslatot. 

 

128/2014. (IX.22.) számú határozat 

 

- Nyílászáró beszerzésre feltételes vállalkozói szerződés megkötése a KEOP – 2014-

4.10.0/F pályázati konstrukció keretében a Tiszagyendai Általános Iskola 

épületének energetikai fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékletben 

szereplő feltételes vállalkozó szerződést köti nyílászáró beszerzésre bruttó 10.157.200.- Ft 

összegben a KEOP – 2014-4.10.0/F pályázati konstrukció keretében a Tiszagyendai Általános 

Iskola épületének energetikai fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a nyílászáró 

beszerzésért járó díj minden esetben a pályázatba kell, hogy beépítésre kerüljön, Tiszagyenda 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ahhoz önerőt nem biztosít. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

feltételes vállalkozói szerződés megkötésére nyílászáró beszerzése érdekében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Laboncz Kft. Karcag 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a nyolcadik szerződés a projektmenedzsmentről 

szól. Egy ilyen pályázatnak a projektmenedzsmentje elég bonyolult, ezért gondoltam, hogy 

mindenképpen külső szakért megbízását ezen feladat ellátására. Szintén a pályázatot beadó 

Via Credit Kft. menedzselné a pályázatot, hiszen nem egyszerű feladat. A 

projektmenedzsment díja bruttó 1.650.000.- Ft. Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-e 

valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása. Amennyiben nincs, javasolja elfogadásra azt, 

hogy feltételes vállalkozói szerződés kerüljön megkötésre projektmenedzsment ellátására a 

Via Credit Kft-vel bruttó 1.650.000- Ft összegben. Kéri, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással 

szavazzon. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozati 

javaslatot. 

 

129/2014. (IX.22.) számú határozat 

 

- Projektmenedzsment ellátására feltételes vállalkozói szerződés megkötése a 

KEOP – 2014-4.10.0/F pályázati konstrukció keretében a Tiszagyendai Általános 

Iskola épületének energetikai fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében – 
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Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékletben 

szereplő feltételes vállalkozó szerződést köti projektmenedzsment ellátására bruttó 

1.650.000.- Ft összegben a KEOP – 2014-4.10.0/F pályázati konstrukció keretében a 

Tiszagyendai Általános Iskola épületének energetikai fejlesztése című projekt megvalósítása 

érdekében. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 

projektmenedzsment ellátásáért járó díj minden esetben a pályázatba kell, hogy beépítésre 

kerüljön, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ahhoz önerőt nem biztosít. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

feltételes vállalkozói szerződés megkötésére projektmenedzsmenti feladatok ellátása 

érdekében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Via Credit Kft. Budapest 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Harmadik napirendi pont: A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatás igénybevételéről 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy idén is lehetőség van szociális célú tűzifa 

támogatás iránt kérelmet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Idén annyi a különbség, 

hogy a társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések 100%-

ben pályázhatnak támogatásra, nem kell önerőt fizetni csak a szállítást kell saját 

költségvetésből rendezni. Lehet kemény lombos fát, puha fát és szenet is igényelni. 

Ragaszkodnunk kell a kemény lombos tűzifához. A maximális igényünk a január – 

márciusban lakásfenntartási támogatásban részesülők átlag létszámának kétszerese összesen 

344 erdei űrméter. Ez csak egy szándéknyilatkozat, előzetes igényfelmérés, amit be kell adni 

és ezt követően fogják elbírálni. Valamint azt is bele kell foglalni a határozatba, hogy 

ellenszolgáltatást a tűzifáért nem kér az önkormányzat. Megkérdezi, hogy ehhez 

kapcsolódóan kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, elfogadásra javasolja 

azt, hogy 344 eredi űrméter vonatkozásában kerüljön igény benyújtásra. Kéri, aki ezzel 

egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag 

elfogadta a határozati javaslatot. 

 

130/2014. (IX.22.) számú határozat 

 

- A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatás igénybevételéről – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatási igényt 

nyújt be a helyi 344 m3 keménylombos tűzifára a helyi önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás tárgyában a települési 
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önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról 

szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet alapján. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásért 

ellenszolgáltatást nem kér. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében 

közreműködjön. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy közérdekű bejelentés van-e? Amennyiben 

nincs, megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 

 

 

 

 

      Pisók István      Balogh Henrietta 

         alpolgármester                  aljegyző 

 

 

 

 

 

Kovács Piroska 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 


